
2012. augusztus 9. csütörtök 

Az előző napi tapasztalatok alapján ismét jó korán elindultunk bálnalesre. Az időjárás előrejelzés nem 

jósolt nagy szeleket, így  a kikötőben lévő hullámzás láttán még nem fogtunk gyanút. Pedig kellett 

volna. Mire az öböl elejéhez értünk már 30 csomóval fújt, és úgy himbáltak bennünket a hullámok, 

hogy azt minden „Kelj fel Jancsi” megirigyelhette volna. Így aztán bálnák ide vagy oda, mi bizony 

visszafordultunk a kikötőbe. Mondjuk kikötési gyakorlatnak, vagy reggeli tornának azért jó volt. A 

délutánban jutott időnk egy kis múzeumlátogatásra, de kora este csendesedett a szél, ezért nagy 

hévvel tettünk még egy próbát, hátha ismét láthatjuk nagytestű kedvenceinket.  

 

Sajnos a bálnák 

lelkesedése korántsem 

volt olyan nagy, mint a 

miénk, pedig több féle 

csalogatási módszert is 

bevetettünk. Zoli 

például rendületlenül 

furulyázott nekik magyar 

népdalokat, de úgy 

látszik itt Izlandon e 

nagy tengeri emlősök  

nem ismerik a Kodály 

módszert.(Ezt egyébként 

roppantul helytelenítjük, 

legalább kíváncsiságból 

feljöhettek volna a 

felszínre.) Így aztán 

Csenge hiába kémlelt az 

árbocról, csak néhány 

távoli  kifújást, meg 

hátat láttunk. Úgy látszik 

pont szieszta időben 

érkeztünk.  



2012. augusztus 10. péntek 

Ma már próbát sem tettünk a bálnalesre, viszont igazi nagy pancsolást tartottunk a helyi uszodában, 

és megnéztünk sok-sok hatalmas cet csontvázat  a múzeumban. 

2012. augusztus 11. szombat 

Kora reggel útra keltünk, abban a reményben, hogy a szomszédos olafsfjörduri öbölben még 

találkozhatunk néhány szép példánnyal. Csenge ismét elfoglalta a megfigyelőhelyet az árbocon, de 

elinte csak a tájat, a fedélzetet, meg a madaras szigetecskét tudta fényképezni. 

 

Később azért lencsevégre akadt 

egy-egy hát, meg farok, de az itteni 

bálnák -ha lehet- még a 

husavikiaknál is szemérmesebbek. 

Persze a maguk módján ők is 

érdeklődtek, a több mint 100 méter 

mély öbölben gyakran mutatott a 

mélységmérőnk 20, sőt 6 métert is. 

Szóval ott úsztak alattunk, csak nem 

jöttek fel a felszínre. A 

mélységmérőnk egyébként 

ultrahanggal működik, szerintem 

azzal próbáltak meg kommunikálni. 

Mondjuk elég hamar megunták, 

hogy „össze-vissza beszél” és soha 

nem a kérdésre válaszol. Mi talán 

azért lehettünk érdekesek 

számukra, mert van tőkesúlyunk, 

ami az itteni hajóknak nincs. Lassan 

2 hete itt vagyunk Izlandon, 7 

különböző kikötőben jártunk, de 

csak egyben láttunk vitorláshajót, 

és ott is mindössze kettőt, 

amelyikből az egyik sérült volt.  



 

 

2012. augusztus 12. vasárnap 

Reggel Siglufjördurból indultunk és a korai órákban ismét összefutottunk egy delfincsapattal. Eleinte 

csak a távolban mutatták be az akrobatatudományukat, de később közelebb is merészkedtek, így 

kiderült, hogy többféle ugrás is van a repetoárjukban. A legegyszerűbb ugye az, amikor púpos háttal 

feljönnek levegőt venni, ilyenkor szépen látszik a hátúszó, de ez nem is igazi ugrás. Kicsit 

bonyolultabb amikor előre felé ugranak teljes testtel ki a vízből. Ezt kétféle módon tudják cifrázni: 

vagy ugrás közben fordulnak egyet és a hasukat mutatják, vagy a farokúszóval elkezdenek ficánkolni.  

Az igazi játék pedig az, ha 

függőlegesen felfelé 

ugranak, jó magasra, és 

irtó nagyot csobbannak 

visszaérkezéskor. 

Szerintem ezt élvezik a 

legjobban. Néha 

párosával is csinálják, 

lehet, hogy 

versenyeznek. A bátrak 

pedig egész közel 

merészkednek, és együtt 

úsznak a hajóval. 



   

 

Délután Skagaströndben kötöttünk ki. Zoli hosszas gondolkodás után a külső mólót választotta, 

Csenge pedig olyan szépen és gyorsan ugrott partra, mint aki minden nap ezt csinálja. Mondjuk 

tényleg majdnem minden nap ezt csinálja, van, hogy akár kétszer is. Mint például ma, amikor végül a 

Harbour Master invitálására mégiscsak beálltunk a belső részbe, a benzinkút mellé. A vízmélység ha 

nem is volt bőséges, de épp elégnek bizonyut. 

 

2012. augusztus 13. hétfő 

Mivel a következő kikötő igen messze, kb. 120 mérföldnyire van Zoli az esti indulás mellett döntött, 

amit aztán az időjárás előrejelzés éjjelire módosított. Így napközben volt egy kis időnk szétnézni az 

aprócska városban. Az apai szemfülességnek köszönhetően Kristófot beengedték a helyi oviba is 

játszani a gyerekekkel. Pont az udvaron ment a hancúrozás amihez Kristóf  nagy hévvel csatlakozott, 

hiszen végre bemehetett a fekete homokozóba. Bevallom én eddig megtagadtam a vulkáni 

homokozást, nem mintha bármi baja lenne tőle, csak hát az izlandi gyerekeket könnyebb otthon 

megfürdetni. 



 

Míg mi jól elvoltunk az oviban, addig Zoli és Csenge felfedezték a helyi western sörözőt és a wifi 

hozzáférést.  Később mi is csatlakoztunk hozzájuk; megérte. A rönk épületben ugyanis egy nagyon 

színvonalas pub volt, halk cauntry zenével sőt, gyerekjátszóval, benne hintalovacskával és gurulós 

pacival.  Mind e mellett az emeleten egy kis múzeum is helyet kapott.  Mindez Skagaströndben. 



 Bár kétségtelen, vendégmarasztaló hely volt, mi szerettünk volna időben ágyba kerülni az éjjeli 

indulás miatt, így visszamentünk a hajóhoz. Lefekvés előtt Zoli és Csenge még meg akarta tankolni a 

hajót, s ez sikerült is nekik, csak nem úgy, ahogy tervezték. Egy szétcsúszott cső jóvoltából ugyanis a 

gázolaj nem a tankba került, hanem a hátsó tárolóban tartott holmikra, majd onnan zubogott alá a 

hajófenékbe. Mire észrevették már jócskán állt a bűzös lé a hajó alján. 16 liter.  Nem részletezem 

miként lettek úrrá a kínos helyzeten, minden esetre nekünk Kristóffal tennünk kellett még egy fagyos 

sétát a városkában és persze az alvásidő java is odalett. 

 

2012. augusztus 14. kedd,  Kristóf 3. születésnapja 

Egy gyors alvás után 3,30-kor keltünk, hogy időben úton legyünk a távoli cél felé. Eleinte szél az nem 

sok volt, és pont szembe fújt, így hát motoroztunk. Tegnap megismerkedtünk a mentőhajón dolgozó 

emberrel, s az ő tanácsára nagy ívben kerültük a messzire benyúló sekély, zátonyos részeket. Nagy 

ívben, nagy ívben, persze, de a hullámzás már  jóval előtte kialakul.  Jókora hullámok szél nélkül, hát 

az  arcunkra volt írva amit éreztünk. Kristóf jó alvó, őt mindez nem zavarta. Vagy legalábbis nem 

mondta. Minden esetre az ébredése után mi oly lelkesen énekeltük neki a Halász Juditos Boldog 

születésnapot című dalt, hogy ott minden rendben volt. Ez egyébként tradíció a családban, minden 

szülinaposnak kijár, mint látható a körülményektől függetlenül.  Az igazi ünneplés későbbre tolódott, 

már szinte az estébe. Ennek prózai okai voltak. Egy szülinapra ugye torta is jár,aminek el kell 

készülnie. Sajnos a sokak által talán jól ismert Daubner cukrászda ilyen GPS koordinátára nem vállal 

kiszállítást. Öreg hiba. Így a lehetőségeket  felmérve marcipános puding tortát terveztem. Azzal a 

kihívással még megbirkóztam, hogy magamat hevederrel a tűzhelyhez erősítve mérjek tejet, meg 

főzzek s keverjek-kavarjak. A rétegesre tervezett torta azonban szemláttomást inkább lögyögött az 

edényben mintsem megszilárdulni készült volna. Lelki szemeim előtt felmerült a jégkása készítés meg 

a betonkeverő, hisz azokban sem szilárdul meg az anyag amíg mozgatják. A hajó pedig nemhogy 

mozgott, éppen valcert járt a hullámokon. Persze minden jó, ha a vége jó, szóval az én tortám is 

észbe kapott, csak várni kellett rá egy kicsit. Míg Kristóf Zolival akkurátus fogmosást, majd kézmosást 

és egyéb időhúzó gyakorlatokat végzett kicsiny fürdöszobánkban, addig mi Csengével sebtiben 

megterítettük az ünnepi asztalt, felkötöztük a lufikat. Bizony nagy volt az öröm amikor Kristóf 

mindezeket meglátta. Előbb a torta, azután az ajándék következett, mely ez esetben az áhított kis 

kukás autó volt még Husavikból, valamint matricás album. A kicsit sajátosra sikerült tortám számára 

pedig így hangzott a lehető legnagyobb dicséret (Kristóf szájából) : „Jót főztél Anya!”  

 



 

Egyébként bocsánat, hogy csak ilyen életlen szülinapi képeket tudtam csatolni, de ekkor már csak 5 

földrajzi percnyi távolságra voltunk a sarkkörtől és bár szél nem volt, hullámzás annál inkább. Szóval 

stabil pont az nem nagyon akadt. Kristóf még jó sokáig nem aludt el, önfeledten  játszott, Zoli pedig 

gyakran kapcsolta be a radart, mert ismét nagy tejfölben hajóztunk.( turmixos tejfölben, már ha van 

ilyen). Éjjel Zoli volt ügyeletben, csak kicsivel kikötés előtt ébresztette Csengét. 

 

2012. augusztus 15. szerda 

27 órányi hajózás után reggel szerencsésen kikötöttünk Isafjördurban. Rögtön kétszer is. No, nem a 

gyakorlás miatt, csak a hosszú út után rögtön beálltunk tankolni. Valami gond volt a kúttal, így megint 

jött hozzánk egy  nagy töltőautó, egy kamion, pedig most sem kellett több 40 liter gázolajnál. Úgy 

látszik ez náluk nem tétel, vagy csak a különösen kedves és túristakedvelő emberek vezethetnek ilyen 

autót, mert az ár itt mindössze egy kézfogás volt. Nem is az anyagiak miatt, de nagyon jól esett ez a 

kedvesség. Ezután átálltunk a belső kikötőbe a vendégmólóhoz, ahol csodák csodája 4 másik vitorlás 

is volt. Gondoltuk ez valami országos hely lehet. Ki is derült, hogy a kikötő kifejezetten alkalmas a 

hajók téli tárolására, ezek  is itt parkolnak a következő szezonig. A négy hajóból három helyi, a 

negyedik illetősége kérdéses. Délután remek halakat vettünk a helyi boltban, így a hosszú út után 

sülthal lett a megérdemelt ebéd, vagyis mire elkészült inkább vacsora. 

 

 


